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V Mostra Latinoamericana de Teatro Cidade 
Livre – Cenas Emergentes | Democracia e 

Infância 
 
Edital nº 001/2022 
 
Seleção de Espetáculos Teatrais Nacionais, Regionais e Local. 

I - DO OBJETO 

1.1. A V Mostra Latinoamericana de Teatro Cidade Livre – Cenas 
Emergentes | Democracia e Infância – é uma Mostra não competitiva de 
espetáculos teatrais que contará com atividades formativas, debates e encontros. 
A edição 2022 terá como enfoque o teatro produzido na América Latina, seja em 
sua temática ou estética, seja nos meios de existência e manutenção de grupos e 
coletivos, ou ainda, em suas formas de criação, produção e difusão artístico-
cultural individuais. 

1.2. A temática dessa edição será Democracia e Infância, visando atingir as 
crianças, jovens e adultos que participam do projeto e da comunidade local, bem 
como a participação dos alunos das escolas da região de Aparecida de Goiânia. E 
a partir dessa temática, serão escolhidas as propostas e espetáculos.  

 
1.3. O presente Edital visa a seleção de propostas artísticas para compor a 
programação da V Mostra Latinoamericana de Teatro Cidade Livre – 
Cenas Emergentes | Democracia e Infância, que acontecerá entre os dias 
03 à 13 de dezembro 2022, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, sob a 
realização da Associação Sociocultural Cidade Livre/Teatro de bolso Cidade Livre, 
contemplada no Edital Nº 17/2018 de Fomento ao Teatro do Fundo de Arte e 
Cultura do Estado de Goiás - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes- 
SEDUCE / Governo do Estado de Goiás.  

 
1.4. A V Mostra Latinoamericana de Teatro Cidade Livre – Cenas 
Emergentes | Democracia e Infância têm por objetivos: 
(i) Promover, por meio das atividades propostas, reflexões sobre as produções 
artísticas realizadas no interior do país; 
(ii) Formar público no município de Aparecida de Goiânia/GO, possibilitando a 
apreciação de trabalhos artísticos de estéticas e temáticas diversas pelos alunos 
das escolas públicas da região; 
(iii) Promover a circulação e divulgação de produções teatrais no interior do 
Estado de Goiás; 
(iv) Proporcionar momentos de compartilhamento e intercâmbio de experiências 
entre  artistas, grupos e coletivos teatrais de várias regiões da America Latina e 
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incentivar a discussão sobre a criação de novos corredores culturais por meio da 
sua interação; 
(v) Contribuir com a formação de novos artistas, grupos e coletivos no 
município de Aparecida de Goiânia/GO. 

 
II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
2.1. Serão admitido(a)s a participar da presente seleção, proponentes 
constituídos como pessoa jurídica, pessoa física, grupos ou             coletivos artísticos. 
2.2. Os espetáculos inscritos devem ter estreado anteriormente a data da 
inscrição na   Mostra e ter a duração mínima de 40 minutos. 
2.3. Não serão aceitas propostas que já se apresentaram em outras edições da 
Mostra de Teatro Cidade Livre. 

2.4. Os espetáculos selecionados serão, prioritariamente, de cunho infantil ou 
que tratem sobre a temática da defesa da Democracia.  
2.5. Os espetáculos selecionados serão apresentados entre os dias 3 à 13 de 
dezembro de 2022, podendo ser realizado em qualquer dia e horário no período 
indicado, de acordo com as necessidades da Mostra Cidade Livre. 

 
III – DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 24 à 30 de Novembro de 2022. 
3.2. Os proponentes deverão preencher o formulário (que consta no site) e enviar 

para o e-mail: vmostradeteatrocidadelivre@gmail.com.  
3.3. Um mesmo proponente, artista, grupo ou coletivo poderá apresentar até 02 
(dois) projetos objetos deste Edital, devendo preencher e enviar 01 (uma) ficha de 
inscrição para cada projeto. Cada proponente poderá ser contemplado com apenas 
um espetáculo. 

3.4. A realização da inscrição na V Mostra Latinoamericana de Teatro Cidade 
Livre – Cenas Emergentes | Democracia e Infância pressupõe a ciência e 
concordância dos proponentes, artistas, grupos e coletivos, respeitando todas as 
cláusulas que compõem o presente  edital. 
3.5. Para esclarecimento de dúvidas, entrar em contato com a organização da V 
Mostra Latinoamericana de Teatro Cidade Livre, através do e-mail: 
vmostradeteatrocidadelivre@gmail.com.  

 

IV – DA SELEÇÃO 
 

4.1. Os projetos serão analisados pela Comissão de Seleção formada por 03 (três) 
profissionais da área de artes cênicas. 
4.2. Serão selecionados um total de 09 (nove) espetáculos, sendo 01 (um) da 
cidade de Aparecida de Goiânia, 03 (três) dos demais municípios do Estado de 
Goiás e 05 (cinco) de qualquer localidade do país. 
4.3. A seleção dos projetos será feita segundo a análise do material enviado no que 
diz respeito a: 
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(i) observância da temática (Infância e Democracia); 
(ii) qualidade artística; 
(iii) coerência da proposta com o conceito do evento; 
(iv) histórico dos artistas, grupos ou coletivos; 
(vi) atuação artístico-cultural com apresentações outros Estados brasileiros e 
Internacional. 

 
4.4. Efetuada a seleção, o resultado será publicado no site 
https://www.teatrocidadelivre.com/ e nas redes sociais do Teatro de bolso Cidade 
Livre no dia 02 de Dezembro de 2022. Após o processo seletivo, a equipe de organização 
da mostra enviará um comunicado aos proponentes dos projetos selecionados. 

4.5. Os grupos e/ou artistas selecionados participarão de uma roda de conversa 
com compartilhamento de experiências, após a apresentação do espetáculo. 

 
V – DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. Os projetos selecionados terão o prazo de 02 dias, a partir do envio do 
comunicado da organização da mostra (item 4.4), para confirmar sua participação. 
5.2. Após a confirmação de participação será realizada a contratação e serão 
solicitados ao proponente do projeto ficha técnica, mapas de palco, luz e som, fotos 
do espetáculo em alta resolução (300 dpi) e outros materiais necessários à 
organização e produção da mostra. 
5.3. Cada selecionado receberá, conforme descrição abaixo, em até 60 
(sessenta) dias após a apresentação (este valor está sujeito aos impostos 
incidentes conforme legislação em vigor), mediante a apresentação de nota 
fiscal: 

 
I – Aos artistas, grupo ou companhias de Aparecida de Goiânia o valor de 
R$2.000,00 (dois mil reais) – valor bruto. 
II – Aos artistas, grupo ou companhia de outros municípios goianos o valor de 
R$3.000,00 (três mil reais) – valor bruto. 
III – Aos artistas, grupo ou companhia de outro estado brasileiro o valor de 
R$5.000,00 (cinco mil reais) – valor bruto. 

 
5.4. Após a apresentação será solicitado, no prazo de 03 (três) dias, a emissão da 
nota           fiscal para pagamento da ajuda de custo. 

 
VI – DAS RESPONSABILIDADES DA V MOSTRA DE TEATRO CIDADE LIVRE 

 

a) Determinar o local, data e hora das apresentações; 
b) Disponibilizar os equipamentos de luz e som e vídeo acordados com o 
proponente após a fase de seleção; 
d) Disponibilizar equipe de produção e técnica para acompanhamento da 
montagem e apresentação; 
c) Oferecer aos projetos selecionados camarim no dia da apresentação; 
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VII – DAS RESPONSABILIDADES DO(A)S PROPONENTES DOS PROJETOS 
SELECIONADOS 

 

a) Enviar para a equipe de organização da Mostra termos de autorização de uso de 
voz e imagem devidamente assinados de toda a equipe artística e técnica, tendo 
em vista que todas as atividades da mostra poderão ser fotografadas e/ou filmadas 
pela organização ou por ordem desta para fins de divulgação, arquivo, materiais 
didáticos ou outros; 
b) Realizar 01 (uma) apresentação da proposta artística selecionada; 
c) Responsabilizar-se inteiramente pelo pagamento de quaisquer taxas de direitos 
autorais que venham a incidir sobre as apresentações dos espetáculos (SBAT, 
ECAD etc); 
d) Responsabilizar-se pela alimentação e hospedagem/alojamento para o elenco e 
equipe técnica e produção durante sua estadia na Mostra. 
e) Comparecer ao local de apresentação nos horários combinados em comum 
acordo pela organização do evento e produção do espetáculo; 
f) Providenciar transporte de toda a equipe, cenários, figurinos e adereços até o 
local da apresentação. 
g) Levar técnico e operadores de som e luz. 

 

Aparecida de Goiânia/GO, 24 de novembro de 2022. 

 

 
Comissão Organizadora da 

V Mostra Latinoamericana de Teatro Cidade Livre – Cenas 
emergentes | Democracia e Infância. 
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ANEXO: 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
A ficha de inscrição será preenchida através do formulário: 
https://docs.google.com/forms/d/1ISPZ3Dc72BEV8bplYxU8oS5KZTTsMx_
nxCqlrr-GLcE/edit, que será remetido diretamente para o e-mail: 
vmostradeteatrocidadelivre@gmail.com  
  
Atenção: não se esqueça de enviar o portfólio do proponente, do grupo e 
coletivo. 
 
 
Inscrição do espetáculo____________________________________que 
deseja participar V Mostra Latinoamericana de Teatro Cidade Livre – 
Cenas emergentes | Democracia e Infância. 
 
ARTISTA / GRUPO / COMPANHIA: 
 
NOME DO RESPONSÁVEL: 
 
EMAIL: 
 
FONE: 
 
ENDEREÇO: 
 
CIDADE: 
 
CEP: 
 
LINKS: 

 


